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 פסק דין

 
( של אוניברסיטת חיפה בית הדיןערעור על הכרעת דינו של בית הדין למשמעת אקדמית )להלן:  .1

בעניינו של המערער ושל גזר דינו, של אותו בית דין, בעניינו של המערער מיום  7/10/2021מיום 

20/12/2021. 

תה הראשונה על פי התקנון החדש של אוניברסיטת חיפה שנכנס יבהתאם להכרעת הדין שהי .2

, ואשר ניתנה לאחר שבית הדין שמע את מכלול הראיות מקרב 2020לתוקפו בחודש דצמבר 

שני הצדדים בתיק לרבות עדותו של המערער )הנאשם בפני בית הדין(, ובחן את מכלול חומר 

ות בין הנאשם למתלוננת, דחה בית הדין הראיות שהוגש בפניו לרבות מכלול ההודעות הטלפוני

, את המערער במכלול האישומים נגדו כפי שפורטו בסעיף פה אחדאת הסדר הטיעון והרשיע, 

 ב' לכתב האשמה וכדלקמן:

-מעשה של הטרדה מינית או התנכלות, כהגדרתן בחוק למניעת הטרדה מינית, התשכ"ח א.

 -ל האוניברסיטה, כפי עדכונם מעת לעת, וכן בנוהל ותקנון למניעת הטרדה מינית ש1998

 לתקנון המשמעת. 4.1.11עבירה לפי סעיף 

מעשה שיש בו משום פגיעה בגוף או בכבוד של מי מהאוניברסיטה, העובדים או העובדות  ב.

בה, או התלמידים/ות, ככל שהמעשה נעשה עקב או בקשר למעמדם/ן כאמור, 

עבירה -ום מתקניה של האוניברסיטהכעובדים/ות או כתלמידים/ות, או אם נעשה בתח

 לתקנון המשמעת. 4.1.12לפי סעיף 
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עבירה -ניצול לרעה את המעמד האקדמי במילוי תפקידי הוראה, הדרכה, מחקר ומינהל ג.

 לתקנון המשמעת. 4.1.2לפי סעיף 

-שימוש בפעילות הנוגעת לתפקיד באוניברסיטה בדרך שאינה הולמת עובד/ת באקדמיה ד.

  לתקנון המשמעת. 4.1.9ף עבירה לפי סעי

בבוא לקבוע את העונש, במסגרת גזר הדין  לאחר ששקל את עדויות האופי שהוגשו מטעם  .3

נחלקו דעותיו של המערער )הנאשם(, את הנסיבות לקולא, כפי שצוינו, ואת יתר השיקולים, 

ד, נקבע , בין שלושת חבריו ומכאן לעומת הכרעת הדין, שניתנה כאמור פה אחהרכב בית הדין

 וכדלקמן: ברוב דעותהעונש בגזר הדין 

הפסקת שירות )השעיה( לתקופה של ארבעה חודשים מיום גזר הדין, ללא תשלום  א.

 לתקנות המשמעת. 5.9משכורת, זכויות והטבות נלוות, לפי סעיף 

הפסקת שירות לתקופה של שנה ללא תשלום משכורת, זכויות והטבות  -השעיה על תנאי ב.

לתקנון, באם הנאשם יעבור ויורשע באחת העבירות מבין העבירות  5.9י סעיף נלוות, לפ

 כאשר תקופה התנאי תסתיים לאחר שלוש שנים. 7.10.21בהן הורשע ביום 

שנים מיום  3פסילה מלמלא תפקידים אקדמיים מנהליים או מנהליים אחרים למשך  ג.

 לתקנון המשמעת. 5.2גזר הדין, לפי סעיף 

 לתקנון המשמעת. 5.1לפי סעיף  נזיפה בכתב, ד.

לתקנון המשמעת חויב המערער לפרסם התנצלות פומבית, אשר  6.1בהתאם לסעיף  ה. 

תשלח לסגל ההוראה ולסטודנטים בחוגים לתיאטרון ולשפה וספרות ערבית וזאת תוך 

 יום מיום גזר הדין. 21

השתלמות במניעת לתקנון המשמעת, חויב הנאשם לעבור על חשבונו  6.2בהתאם לסעיף  ו.

הטרדה מינית, ולהציג לאוניברסיטה אישור בדבר סיום השתלמות זו, עד לא יאוחר מ 

ימים מתום תקופת ההשעיה, וזאת כתנאי בלעדיו אין, לסיום ההשעיה בפועל  14

 ולחזרתו לשירות.

בית הדין למשמעת הביע את תקוותו שאחרי תקופת ההשעיה יחזור המערער להשתלב 

 מחקרית והוראתית מלאה וישמש כמרצה למופת באוניברסיטת חיפה.בפעילות 

ושמעה את טיעוני הערעור, מטעם בא כוח המערער  30.3.22ועדת הערעורים, התכנסה ביום  .4

ומטעם המשיבה. בפני הוועדה הוצגו הפרוטוקולים המלאים של ישיבות בית הדין למשמעת 

תבות בין המערער ובין המתלוננת שזהותה והעדויות שהובאו בפני בית הדין שעיקרן ההתכ

נותרה חסויה. בנוסף למקור בערבית הוצג בפנינו תרגום לעברית. כמו כן הוצגו בפנינו הכרעת 

 הדין, גזר הדין, כתב הערעור של המערער וערעור התביעה בנוגע לפרסום החומרים.

ם שנקבעו על ידי כלל נקוט הוא כי ברגיל לא תתערב ערכאת הערעור בממצאים עובדתיי .5

הערכאה הראשונה שדנה בתיק, שמעה עדים ובחנה את תשתית הראיות לעומקה. אכן כפי 

שקבע בית המשפט העליון לא אחת ומה שהפך לעיקרון ברזל בסדר הדין הישראלי ובשיטת 

 המשפט הישראלית ככלל: 

ת "כעיקרון לא בנקל יתערב בית משפט זה בממצאים עובדתיים שנקבעו על ידי בי

משפט קמא כאשר אלה מושתתים על חומר ראיות שאומץ על ידי הערכאה הראשונה" 

 (, 687( 4פ"ד נא) קורנץ נ' מרכז רפואי ספיר 2989/95)ע"א 
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 וכי: 

"...לא בנקל תבטל ערכאת הערעור קביעות עובדתיות של הערכאה הראשונה, אשר 

בידיה הופקדה הערכת מהימנותם של העדים וקביעת הממצאים העובדתיים. 

התערבות במימצאי עובדה תיעשה רק במקרים חריגים וקיצוניים, כגון מקרים שנפל 

או כשהדברים אינם בהכרעתה של הערכאה הראשונה פגם היורד לשורשו של ענין, 

מבוססים על פניהם...ביחוד תימנע ערכאת הערעור מהתערבות כזו כאשר בית משפט 

קמא לא פטר עצמו בדברים כלליים בניתוח העובדות, אלא צלל למעמקי הראיות, בחן 

ובדק את הדברים ביסודיות, עשה ככל האפשר לבור את האמת המזדקרת ממכלול 

 3601/96ישתו ובדיקתו מעל דפי פסק הדין..." )ע"א דר-הדברים ולתת ביטוי לחקירתו

קופר נ' איגוד המוסכים  640/85; ע"א 594, 582( 2פ"ד נב) בראשי נ' עזבון בראשי

 .(598 594( 1פ"ד מד) בישראל

אכן זה הוא המקרה שבפנינו. בית הדין למשמעת הוא שבחן את הראיות והוא אשר שמע את  .6

ת הראשונה, העליונה והמכרעת כדי לקבוע את הממצאים העדים בתיק, ומכאן שהוא הסמכו

העובדתיים לאחר שהעריך, באופן יסודי ומעמיק את מהימנות העדים ובדק את חומר 

הראיות שהוגש. לא מצאנו במקרה שבפנינו שום מקרה חריג ו/או קיצוני אשר יצדיק את 

כרעתו היורד התערבותנו בממצאי העובדה שקבע בית הדין ולא התרשמנו מכל פגם בה

לשורשו של ענין. ההפך הוא הנכון, התרשמנו כי בית הדין לא פטר עצמו, כלל, מניתוח 

העובדות ומבדיקה מעמיקה לחומר הראיות אותן בדק ביסודיות כשהוא עושה ככל האפשר 

כדי לבור את האמת וכשהוא בוחן את ההודעות שהעביר המערער למשיבה, את מידת 

שנוצלו על ידו באופן חמור כשהוא מתעלם מהאזהרות שהופנו חומרתם ואת יחסי המרות 

אליו בעבר וחוזר לסורו כשהוא מתייחס, על פניו לאזהרות אלה, בצורה מזלזלת באופן מופגן 

 הצער, מעניינים אותו כמו השלג דאשתקד.    הכשהם, למרב

זה )אשר נשענים  ןיכן התרשמנו כי בית הדין פעל נכונה עת דחה את הסדר הטיעון. דבריו בעני 

, פ"ד מרקוביץ נ. מדינת ישראל 4866,4722, 4900/92על פסיקה רחבת היקף לרבות ע"פ 

המצוטט בהכרעת הדין( וכפי שיפורטו להלן, מקובלים עלינו ואנו מאמצים אותם  45(2מז)

 באופן מוחלט:

"במקרה שלפנינו רוב השיקולים שפירט בית המשפט נוטים כנגד הסדר הטיעון במועד 

בו נחתם: אין חיסכון בשמן ומשאבים בקיום משפט, כיוון שהמשפט כבר התקיים, 

וכפי שכתבנו, לאור מה שהוצג בפנינו אין גם קשיים צפויים בהבאת ראיות הראיות 

ובהוכחת האשמה. נסיבות העבירה בפרוספקטיבה של התנהגויותיו הקודמות של 

ששמענו מהנציבות שהעידו הנאשם והאזהרות שקיבל, ונפיצותה של העבירה )כפי 

גם הם לא עומדים לזכות ההסדר, ובהסדר לא מוזכר דבר על הנסיבות  -בפנינו(

 הקשורות לקורבן והם המעוות שנגרם לה תוקן"

די היה באמור לעיל כדי שלא נתערב כלל בקביעות שבהכרעת הדין. מעבר לכך נבקש להדגיש  .7

 את הערותינו הבאות: 

. אנו מוצאים שככל שהיו פגמים בהליך המשמעתי, ואלו כבר צוינו בהכרעת הדין, אין הם א

מהותיים. התרשמנו כי, ככלל, ההליך נוהל על ידי מוסדות האוניברסיטה ובכלל זה על 
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ידי ראשת החוג לשפה וספרות ערבית, הנציבה למניעת הטרדות מיניות והתביעה באופן 

 הולם, תקין וללא משוא פנים.

. ועדת הערעורים לא מצאה פגם בהכרעת הדין. ההיפך הוא הדבר ואנו סבורים שהבעה ב

חוזרת ונשנית של מסרים חיזוריים, רומנטיים, וארוטיים, כמפורט בהכרעת הדין ועוד 

לילה כשהנאשמת מביעה את התנגדותה להודעות אך של הבשעות קטנות ולא מקובלות 

כמרצה ועל רקע של יחסי מרות, מהווים חוששת להתעמת עם המערער בשל מעמדו 

במובהק הטרדה מינית, גם אם ברף הנמוך של מנעד העבירות הנכנסות תחת כותרת זו 

ואין זה כלל רלוונטי למה התכוון המערער )אם כי אין אנו קובעים מסמרות בשאלה אם 

 התכוון המערער להטריד מינית אם לאו(; כי אם התנהגותו שמדברת בעד עצמה. יפים

ן הטרדה מינית; ין זה הדברים שנפסקו באחת מפסקי הדין הידועים והמנחים בעניילעני

 : 650( 1פ"ד נב) מדינת ישראל נ. זוהר בן אשר, 6713/96עש"מ 

" תהיה הכוונה אשר תהיה, העיקר הוא לא הכוונה אלא ההתנהגות; די בכך שבעיני 

שהמטריד לא התכוון העובדה -האדם הסביר ההתנהגות הגיעה כדי הטרדה מינית

להטריד, שהוא סבר כי אין בהתנהגותו משום הטרדה, ואפילו שהאמין כי 

התנהגותו מתקבלת בהסכמה על ידי הצד האחר, אין בה כדי להכריע. גם העובדה 

שהצד האחר ראה עצמו מוטרד, אין בה כדי להכריע. המבחן המכריע הוא המבחן 

  האובייקטיבי".

משמעות נרחבת למושג של "הטרדה מינית" בעת קיום יחסי בתי המשפט שבו ונתנו  ג.

מרות; שכן היא מתרחשת בין שני צדדים שאין ביניהם מעמד וכוח שווה. עת מוסיפים 

לכך כי המערער הוזהר בעבר על ידי שתי נציבות ורקטור, יקשה הדבר עד מאוד לאמץ את 

הביע כל חרטה על מעשיו טענתו, אותה אנו דוחים, שמדובר בטעות כשאף בפנינו הוא לא 

אלא אף התכחש למהות העבירות שביצע ולמשמעות ההודעות ששלח וניסה להצדיקן 

ולהגן עליהן ללא שמץ בסיס ותוך שהוא מוסיף, למרבה הצער, חטא על פשע, וכאשר 

הודעות אלה מדברות בעד עצמן וראוי היה אם לא היו נכתבות כלל ומלכתחילה על ידי 

 התחשב במעמדו וביחסי המרות שבינו לבין המתלוננת. המערער; קל וחומר ב

 מכאן שאנו כאמור לא מתערבים כלל בהכרעת הדין של בית הדין. .8

בכל הקשור בעונשים שנקבעו בגזר הדין, ועדת הערעורים מסכימה עם מרביתם. יחד עם זאת  .9

ים כשיתר ם בלבד מעונשים אלה כפי שיפורט להלן ומהנימוקים הבאימצאנו להתערב בשני

 העונשים שנקבעו בגזר הדין נשארים על כנם: 

להמיר את סעיף )א( לגזר הדין בחודשיים לעומת ארבעה חודשים של הפסקת שירות  א. 

)השעיה( ללא תשלום משכורת, זכויות והטבות נלוות; זאת לאור התקופה הארוכה בה 

 כבר היה מושעה המערער.  

רש פרסום התנצלות פומבית אשר תשלח לסגל להמיר את סעיף )ה( לגזר הדין הדו ב.

ההוראה ולסטודנטים בחוג לתיאטרון ולשפה וספרות ערבית במכתב התנצלות שיימסר 

יום מיום מתן פסק  21למתלוננת בלבד, באמצעות הנציבה אותו ימסור המערער תוך 

דין זה עם העתק לנציבה להטרדות מיניות ורקטור האוניברסיטה. אנו סבורים שהנזק 

 שיגרם לנאשם ממכתב פומבי עולה על התועלת הציבורית שבכך ומכאן התערבותנו זו. 
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אנו מקבלים את בקשת התביעה, שעל מנת להגן על פרטיותה של המתלוננת, יפורסם רק  . 10

תקציר גם של פסק דין זה. כן אנו מצטרפים לתקוות בית הדין למשמעת כי המערער יחזור 

 ראתית מלאה לאחר תקופת ההשעיה.   להשתלב בפעילות מחקרית והו

פסק דין זה התקבל פה אחד על ידי כל חברי ועדת הערעורים למשמעת של אוניברסיטת חיפה  .11
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